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     K památkám z počátku  vlády lucemburské dynastie patří patří nedílně i 

Iluminované rukopisy pražského biskupa Jana IV. z Dražic. Této vynikající osobnosti 

byla v posledním desetiletí věnována poměrně velká pozornost. Šlo zejména o 

vynikající monografii z pera Zdeňky Hledíkové, statě v katalogu pražské výstavy 

věnované epoše Jana Lucemburského a také moji německy psanou studii o mecenátu 

Jana IV. z Dražic, kterou autorka neuvádí v literatuře (stejně jako můj článek v 

časopise Umění o nástěnné malbě v ambitu kláštera augustiniánů kanovníků v 

Roudnici nad Labem).   

     Práce je velmi dobře strukturována. V úvodu se věnuje autorka práce pramenům a 

literatuře. Prameny uvádí autorka práce téměř kompletní, ale v literatuře jsem shledal 

určité mezery (odmyslím-li své práce, na což je trochu trapné odkazovat).  Kapitoly 

věnované osobnosti a mecenátu Jana IV. z Dražic jsou značně deskriptivní a 

postrádám v nich odkazy na některou literaturu (viz např. dlouhý článek o 

roudnickém mostě v Průzkumech památek).  

      Nejpřínosnější částí celé práce jsou kapitoly pojednávající o knihovně roudnické 

kanonie a o  vlastním katalogu rukopisů, který je zpracován s dobrou znalostí 

rukopisů samých i metody zpracování iluminovaných rukopisů. Poznámku bych měl 

k některým ikonografickým určením. Velmi často používá autorka označení nestvůra, 

což považuji za nepřesné, je nutné uvádět zda jde o bájnou bytost (člověka, zvíře atd., 

viz např. studie Hany Šedinové), v jednotlivých heslech postrádám hlubší 

ikonografický rozbor iluminací a také uměleckohistorickou analýzu, avšak oceňuji 

přesný popis, dle kodikologických pravidel. 

Pozn. 

 s. 119 – nelze jednoznačně příjmout, že tzv. Fragment roudnického polyptychu je 

součástí relikviářové skříňky, nelze uvádět, že jde o tzv. Predelu roudnickou 

s. 121 – Antonín Porta je nesmysl, to je převzato ze starší nacionalisticky orientované 

literatury, byl to přeci Ital – správně Antonio dela Porta 

V obrazové příloze u jednotlivých iluminací autorka práce neuvádí v řadě případů 

náměty, viz např. s. 161-162. 

     Autorka ve své práci prokázala dobrou schopnost uměleckohistorického popisu 

(horší je to s hlubší uměleckohistorickou analýzou). Práci doporučuji k obhájení s 

klasifikací velmi dobře. 
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